
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προ-
βλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρα-
τιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 
που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της 
ειρηνευτικής αποστολής στο Αφγανιστάν.

2 Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προ-
βλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρα-
τιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 
που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ει-
ρηνευτικής αποστολής στο Βελιγράδι.

3 Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανά-
πηρους συνταξιούχους του δημοσίου και του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), 
για τη θερινή περίοδο 2018.

4 Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Α.Ε.» προς το ελληνικό δημόσιο - Υπουργείο Εσω-
τερικών - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Γενική 
Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης.

5 Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

6 Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

7 Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 845/52/53512 Σ.12132 (1)
Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προ-

βλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρα-

τιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 

που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ει-

ρηνευτικής αποστολής στο Αφγανιστάν.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 18 υπ’ 

Δ9 παρ. Δ άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
Διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 

Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

β. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ10/09-3-2018 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας Φώτιο - Φανούριο Κουβέλη» (Β’ 854).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

4. Τις ειδικές και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες υπό 
τις οποίες διαβιούν οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυ-
νάμεων που διατίθενται για υπηρεσία στα πλαίσια της 
ειρηνευτικής αποστολής στο Αφγανιστάν.

5. Την υπ’ αριθμ. 67/2018 εισηγητική έκθεση Προϊστα-
μένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

6. Την από 20-2-2018/ΓΕΑ/Δ6/Τμ.Π/Υ βεβαίωση δέ-
σμευσης πίστωσης.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια επιβάρυνση ύψους 
162.000,00€ σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων  
του ΚΑΕ 0721 του Π/Υ ΓΕΑ (ΕΦ: 11-410) οικονομικού 
έτους 2018 καθώς και για τα επόμενα οικονομικά έτη του 
ΜΠΔΣ, ενώ για τους Π/Υ ΓΕΣ και ΓΕΝ δεν υφίσταται επι-
βάρυνση, λόγω μη συμμετοχής των αντίστοιχων Κλάδων 
επί του παρόντος στην εν λόγω ειρηνευτική αποστολή, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης

Καθορίζουμε το ποσοστό προσαύξησης της προβλε-
πόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για 
υπηρεσία στα πλαίσια της ειρηνευτικής αποστολής στο 
Αφγανιστάν, σε πενήντα επί τοις εκατό (50%).

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπ’ αριθμ. 2/15939/0022/30-5-2002 κοινή απόφαση των 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Άμυνας (Β’ 750).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εθνικής Άμυνας Οικονομικών

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ. 845/51/53511/Σ.12131 (2)
Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προ-

βλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρα-

τιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων 

που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της 

ειρηνευτικής αποστολής στο Βελιγράδι.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 17 και της παρ. 2 του άρθρου 18 υπο-

παρ. Δ9 παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συντα-
ξιοδοτικές Διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

β. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΙ 0/09-3-2018 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας Φώτιο - Φανούριο Κουβέλη» (Β’ 854).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

4. Τις ειδικές και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, υπό 
τις οποίες διαβιούν οι στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυ-
νάμεων που διατίθενται για υπηρεσία στα πλαίσια της 
ειρηνευτικής αποστολής στο Βελιγράδι.

5. Την υπ’ αριθμ. 68/2018 εισηγητική έκθεση Προϊστα-
μένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.

6. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1386706/20-2-2018 βεβαίωση 
δέσμευσης πίστωσης.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια επιβάρυνση ύψους 
25.920,00€ περίπου σε βάρος των εγγεγραμμένων 

πιστώσεων του ΚΑΕ 0721 του Π/Υ ΓΕΣ (ΕΦ-11-200) οι-
κονομικού έτους 2018, καθώς και για τα επόμενα οικο-
νομικά έτη του ΜΠΔΣ, ενώ, για τους Π/Υ ΓΕΝ και ΓΕΑ 
δεν υφίσταται επιβάρυνση, λόγω μη συμμετοχής επί 
του παρόντος των αντίστοιχων Κλάδων στην εν λόγω 
ειρηνευτική αποστολή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης

Καθορίζουμε το ποσοστό προσαύξησης της προβλε-
πόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει 
για υπηρεσία στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής 
στο Βελιγράδι, σε είκοσι επί τοις εκατό (20%).

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπ’ αριθμ. 2/80653/0022/17-3-2009 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Άμυνας (Β’ 565).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εθνικής Άμυνας Οικονομικών

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 98440 (3)
Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπη-

ρους συνταξιούχους του δημοσίου και του Ενιαί-

ου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), για 

τη θερινή περίοδο 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966 

«περί αυξήσεως των συντάξεων και βοηθημάτων του 
δημοσίου κ.λπ.», β. του ν.δ. 1342/1973 «περί συνταξιο-
δοτήσεως του μεταφερόμενου στον ΟΣΕ προσωπικού 
των ΣΕΚ», γ. του άρθρου 24 του ν. 1043/1980, δ. το άρθρο 
12 του ν. 3036/2002 και ε. τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 
του ν. 3670/2008.

2. Την αριθμ. 1/20.12.2017 εγκύκλιο της Διεύθυνσης 
Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Ανα-
πήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής 
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Άμυνας (ΑΔΑ: ΩΘΨΛ6-Ω2Κ), αναφορικά με τη ρύθμιση 
της λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας των αναπήρων 
πολέμου έτους 2018.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α’ 181,) σε συν-

δυασμό με αυτές των διατάξεων του άρθρου 395 του 
ν. 4512/2018 (Α’ 5).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ.  3 και 90 του 
π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Την αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β’ 204) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

8. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015 (Β’ 2169) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ποσού πεντακοσίων πέντε χιλιά-
δων ευρώ (505.000€) για το τρέχον έτος, η οποία ανα-
λύεται:

α) πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€) σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικο-
νομικών, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στους οικείους ΚΑΕ 0611 κ.λπ. του ειδικού 
φορέα 23/200 (Υπουργείο Οικονομικών - Γενικές κρατι-
κές δαπάνες), β) πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α. (ΚΑΕ 0689), αποφα-
σίζουμε:

1. Χορηγούμε επίδομα αεροθεραπείας, για τη θερινή 
περίοδο 2018, στους δικαιούχους συνταξιούχους του 
δημοσίου και του Ε.Φ.Κ.Α. το ποσό των διακοσίων πε-
νήντα ευρώ (250€).

2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:
α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περ. α’ 

και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966.
β) Στους συνταξιούχους της περ. γ’ της ως άνω παρ.  1 

του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966, οι οποίοι σύμφωνα 
με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής 
των ετών 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 
2018 κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού 
και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

i. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 2588/1921 και ν. 875/ 
1979 Πολεμικής Αποστρατείας,

ii. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 362/1943,
iii. Αναπήρων οπλιτών του άρθρου 1 του ν.δ. 1044/1971, 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1043/1980,
iv. Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων που 

υπήχθησαν στο ν.δ. 330/1947,
v. Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του ν. 1579/1950 

και σε όσους εξομοιούνται με αυτούς από το Λιμενικό 
και Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή,

vi. Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του α.ν. 1855/1951, 
του ν.δ. 412/1970 και του ν. 1543/1985,

vii. Αναπήρων του ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου 
που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξαιτίας αυτής και λαμ-
βάνουν σύνταξη αναπηρίας),

viii. Αναπήρων αντιδικτατορικού αγώνα ν. 1543/1985, 
ix. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 812/1943, όπως 

ισχύει,
x. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού ν. 1863/1989.
γ) Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξαι-

τίας της υπηρεσίας τους (ν. 754.6/117/3912/24.03.1969 
απόφαση YEA),

δ) στους συνταξιούχους του ΟΣΕ που εξήλθαν της 
υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται ένεκα φυματίωσης.

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:
α) οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να λά-

βουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, π.χ. πρώην 
ΙΚΑ, Κοινωφελείς Οργανισμούς κ.λπ.),

β) οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το 
έτος 2018 από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγω-
νιστών θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΟΑ) του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

γ) οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξη τους είναι πλη-
ρωτέα μετά την 30.09.2018 ή που η διαταγή εγγραφής 
τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά 
την 31.10.2018 (παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4605/1966).

4. Το ανωτέρω επίδομα αεροθεραπείας θα καταβληθεί 
στους δικαιούχους ολόκληρο την 20η Ιουλίου 2018 και 
είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

5. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθε-
ραπείας και για οποιοδήποτε λόγο το επίδομα αυτό δεν 
καταβλήθηκε την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να 
ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής, με αίτηση 
που θα υποβληθεί στο Ε’ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισο-
δηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. ή στη Δ/νση Απονομής 
Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτω-
ση, το αργότερο μέχρι την 31.10.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής  
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αναπληρωτής Υπουργός
Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

(4)
Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗ-

ΤΗΣ Α.Ε.» προς το ελληνικό δημόσιο - Υπουργείο 

Εσωτερικών - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας -

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση 

Κρήτης.

Με την ΔΚΠ Α 0011881 ΕΞ 2018/9-7-2018 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του 
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ν. 4182/2013 (Α΄ 185), όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και με 
το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 του ΑΚ, γίνεται αποδεκτή η από 
10-1-2018 επιστολή -πρόταση δωρεάς της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» προς το 
Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Εσωτερικών - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Κρήτης, η οποία αποτελείται από τα εξής οχήματα:

Α/Α ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΑΞΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ME Φ.Π.Α. 

(ΕΚΤΟΣ ΤΕΛΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ)

1 VW GOLF WVWZZZAUZIP058359 DDY406766 17.282,00

2 VW GOLF WVWZZZAUZIP055314 DDY405305 17.282,00

3 VW GOLF WVWZZZAUZI P060344 DDY006897 17.282,00

4 VW GOLF WVWZZZAUZI P060241 DDY006890 17.282,00

5 VW GOLF WVWZZZAUZI P057228 DDY006448 17.282,00

6 VW GOLF WVWZZZAUZI P057312 DDY006422 17.282,00

7 VW GOLF WVWZZZAUZI P060382 DDY407002 17.576,00

δ VW GOLF WVWZZZAUZI P055844 DDY405400 17.576,00

9 VW GOLF WVWZZZAUZI P060565 DDY007183 17.576,00

10 VW GOLF WVWZZZAUZI P060641 DDY007151 17.576,00

11 VW GOLF WVWZZZAUZI PO 60524 DDY006838 17.576,00

12 VW GOLF WVWZZZAUZI P060271 DDY406986 17.576,00

13 SKODA OCTAVIA TMBAJ7NE2J0337950 CRM 474754 19.823,17

14 SKODA OCTAVIA TMBAJ7NE3J0332045 CRM 473163 19.823,17

15 SKODA OCTAVIA TMBAJ7NE3J0339691 CRM 474472 19.823,17

16 SKODA OCTAVIA TMBAJ7NE4J0334872 CRM 473961 19.823,17

17 SKODA OCTAVIA TMBAJ7NE5J0337800 CRM 474740 19.823,17

18 SKODA OCTAVIA TMBAJ7NEXJ0335993 CRM 474198 19.823,17

19 TOYOTA HILUX AHTKB3CD202614056 2GDC314903 26.041,00

20 TOYOTA HILUX AHTKB3CD202613960 2GDC313275 26.041,00

21 TOYOTA HILUX AHTKB3CD302614146 2GDC316466 26.041,00

22 TOYOTA HILUX AHTKB3CD602614190 2GDC317828 26.041,00

24 TOYOTA HILUX AHTKB3CD902614703 2GDC32765 26.041,00

23 TOYOTA HILUX AHTKB3CD002613777 2GDC310160 26.219,00

25 TOYOTA HILUX AHTKB3CD102615408 2GDC342776 26.219,00

26 TOYOTA HILUX AHTKB3CD902614846 2GDC330380 26.219,00

27 TOYOTA HILUX AHTKB3CD002614797 2GDC329178 26.219,00

28 TOYOTA HILUX AHTBB3CD701726986 2GD0127292 34.000,00

29 TOYOTA Pro Ace Verso YARVEAHXHGZ122303
4WZ10DY1G40 

80154
28.151.00

30 TOYOTA LAND CRUISER JTEBZ29J200132842 1KD 21.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 646.319,02

εκ των οποίων τα 29 πρώτα οχήματα είναι καινούργια, ενώ το τελευταίο μεταχειρισμένο. Η συνολική αξία της ανω-
τέρω δωρεάς ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα και 0,2 (646.319,02) 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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Αριθμ. Γ2α/5194 (5)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).

β) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

γ) Tις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1η, περ. η) 
του π.δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότη-
τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(Α΄ 70).

δ) Tο υπ’ αριθμ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄2144).

3. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.25212/08-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 
(Β΄ 737), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.25208/08-03-2013 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ» (B΄ 698).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2506/17-01-2018 εισήγηση της 
Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθ. 36ης/ 
22.12.2017, (θέμα 11ο) τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. του 
Γενικoύ Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

7. Την υπ΄ αριθ. 34 απόφαση, της Συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του Γενικού Νοσοκομείου Aθηνών ΛΑΪΚΟ κατά την 13η 
Σεπτεμβρίου 2017 (θέμα 5ο).

8. Η από 17-05-2017 αίτηση του ιατρού Ιωάννη Σταυ-
ράκη.

9. Την υπ΄ αριθ. 1863/15-03-2018 απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από 
τον Αν. Υπουργό Υγείας.

10. Την απόφαση της 81ης συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 
κατά την 25-05-2018 (θέμα 5.6).

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.Β1α/οικ.51008/03-07-2018 έγ-
γραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ, όπως αυτή 
προβλέπεται στις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/
οικ.25208/08-03-2013 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄698) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την πα-
ρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 

Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και προστίθεται στις θέσεις της 
ιατρικής υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.25212/08-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄737), με ταυτόχρονη μεταφορά 
του ιατρού που την κατέχει.

2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυμα-
τιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρα-
κος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», όπως αυτή προβλέπεται στις 
διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.25212/08-03-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄737) και όπως αυτή 
ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα στο Γενικό Νοσο-
κομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ και προστίθεται στις θέσεις της 
ιατρικής υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ.25208/08-03-2013 (Β΄698), 
όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/3809 (6)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1η, περ. η) 
του π.δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότη-
τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(Α΄ 70).

δ) Tο υπ’ αριθμ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄2144).

3. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/278/08-04-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Aντι-
καρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 
(Β΄ 875), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.43103/20-04-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών ΕΛΠΙΣ (Β΄ 1485).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ. 50499/16-05-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του οργανι-
σμού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΕΛΠΙΣ (Β΄ 1714), 
όπως ισχύει.
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6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1757/12-01-2018 εισήγηση της 
Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

7. Την υπ’ αριθμ. 385 απόφαση της συνεδρίασης του 
Δ.Σ. (θέμα 2ο) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΕΛΠΙΣ, 
κατά την 16η Νοεμβρίου 2017.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθ. 495ης/ 
18.10.2017, (θέμα 3.12.) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενι-
κού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».

9. Την από 17-10-2017 αίτηση του ιατρού Γεωργίου 
Κότση.

10. Την υπ΄ αριθ. 1862/15-03-2018 απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από 
τον Αν. Υπουργό Υγείας.

11. Την απόφαση της 81ης συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 
κατά την 25-05-2018 (θέμα 5.7.).

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.51007/03-07-2018 
έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφαση αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων 
ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», όπως αυτή 
προβλέπεται στις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ. 
43103/20-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1485) 
και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα στο 
Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και προστίθεται στις θέσεις της ιατρι-
κής υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/278/08-04-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄875), με ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού 
που την κατέχει.

2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας 
του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», όπως αυτή προβλέπεται 
στις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/278/08-04-2013 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄875) και όπως αυτή ισχύει, 
μεταφέρεται με την παρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» και προστίθεται στις θέσεις της ια-
τρικής υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται με την υπ΄ 
αριθ. πρωτ. Υ4α/οικ. 43103/20-04-2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄1485), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ.  Γ2α/16549 (7)
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανά-
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1η, περ. η) 
του π.δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότη-
τας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(Α΄ 70).

δ) Tο υπ’ αριθμ. 73/2015 π.δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2144).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.39178/10-04-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Πειραιά «Τζάνειο» (B΄ 1253), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.24524/08-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του Οργανισμού 
του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (B΄ 702).

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.112525/23-11-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής (Β΄ 3288).

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.123791/31-12-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός 
του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ-
ΜΩΝ» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής» 
(Β΄ 3486).

7. Tην υπ’ αριθμ. Γ2α/51898/08-01-2018 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων 
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., στο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο».
(Β΄420).

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 9750/23-02-2018 εισή-
γηση της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄ αριθ. 29ης/ 
22.11.2017, (θέμα 1ο ΕΗΔ) Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο».

10. Την υπ΄ αριθ. 5 απόφαση της 3ης/30-01-2018, 
(θέμα 5ο), Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «H ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ».

11. Τις από 21-12-2016 και 28-12-2016 αιτήσεις της 
ιατρού Φωτεινής Ρηγίζου.

12. Την υπ΄ αριθ. 2496/18-04-2018 απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από 
τον Αν. Υπουργό Υγείας.

13. Την απόφαση της 81ης συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 
κατά την 25-05-2018 (θέμα 5.9).

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.Β1α/οικ.51006/03-07-2018 έγ-
γραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής της 
αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
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ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑ-
ΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.Α. «H ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» όπως αυτή 
προβλέπεται στις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/
οικ.112525/23.11.2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄3288) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την πα-
ρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» και 
προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής Υπηρεσίας, όπως 
αυτές υφίστανται σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 
Υ4α/οικ.39178/10-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄1253), με ταυτόχρονη μεταφορά της ιατρού που την 
κατέχει.

2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογί-
ας του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», όπως 
αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της υπ΄ αριθ. πρωτ. 

Υ4α/οικ.39178/10-04-2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄1253) και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την πα-
ρούσα, στην αποκεντρωμένη οργανική Μονάδα «ΔΥΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.Α. «H ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» και προ-
στίθεται στις θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας, όπως αυ-
τές υφίστανται σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. Υ4α/ 
112525/23-11-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄3288), 
όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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*02029191907180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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